
Το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Ομοσπονδίας 
μας αποφάσισε το 37ο 
Συνέδριο της  ΟΣΤΟΕ 
να διεξαχθεί στις 15 Νο-
εμβρίου 2018 ημέρα  

Πέμπτη (Ακολουθεί σχετική ενημερω-
τική ανακοίνωση προς τους συνέδρους) 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, το Δ.Σ. 
της δευτεροβάθμιας οργάνωσής μας στο 
πλαίσιο των καθηκόντων του είναι προ-
σανατολισμένο στην υπεράσπιση των δι-
καιωμάτων όλων των μελών του και απο-
φασισμένο να συντονίσει τους αγώνες 
σε όλα τα επίπεδα (συνδικαλιστικό, κοι-
νωνικό, νομικό, πολιτικό, διεθνές) για να 
αποτρέψει την φτωχοποίηση των 50.000 
συνταξιούχων του κλάδου μας. 
Μεταξύ των θεμάτων μας προς 
διεκδίκηση, άμεση προτεραιότητα 
έχουν τα παρακάτω:

Η ΣΥΝΤΑΞΗ μας δεν είναι ούτε ένα 
πρωτογενές ούτε ένα αυτοτελές μέγεθος. 
Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως 
π.χ. από το ύψος του φορολογηθέντος μι-
σθού, από τα έτη εργασίας, από το ύψος 
των εισφορών - συνεισφορών εργαζομέ-
νων και εργοδότη, από τα πάσης φύσεως 
επιδόματα που προσαυξάνουν το μισθό 
κτλ. Επειδή είναι αδύνατος (για ολόκληρο 
τον εργασιακό μας βίο) ο αναδρομικός 
επανυπολογισμός όλων αυτών των παρα-
γόντων, εύλογα οδηγούμεθα στο συμπέ-
ρασμα, ότι μέσα από προσχηματικές δι-
αδικασίες επανυπολογισμών, είναι απα-
ράδεκτη, παράνομη & καταχρηστική 
οποιαδήποτε επιχειρούμενη περαιτέρω 
μείωση της σύνταξης μας. 
Απαιτούμε την επαναφορά των συντά-
ξεών μας στα, προ των μνημονιακών 
παρακρατήσεων, επίπεδα.

Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ μας δεν εί-
ναι ελεημοσύνη, αποτελεί αναπόσπα-
στο συμπλήρωμα της σύνταξής μας και 
αναφαίρετο δικαίωμά μας δεδομένου 
ότι καθ’ όλην τη διάρκεια του εργασιακού 
μας βίου συγκεντρώνονταν για το σκοπό 
αυτό σημαντικού ύψους ποσά (τα οποία 
στερηθήκαμε) από τις εισφορές μας και 
τις συνεισφορές των εργοδοτών μας. Δεν 
υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία 
για την οποιαδήποτε εκ των υστέρων 
μείωση ή κατάργηση του εν λόγω βο-
ηθήματος – παροχής το οποίο διεκδι-
κούμε στο ακέραιο.

Το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία 
μας. Προς αυτήν την κατεύθυνση οι Σύλ-
λογοι των εργαζομένων και των συνταξι-
ούχων των τραπεζών καταβάλλουν προ-
σπάθειες για να εξασφαλίσουν την παρο-
χή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας 
στα μέλη τους. Η Ομοσπονδία μας αξιο-
ποιεί τις γνώσεις και την πείρα των στελε-
χών της και στον ευαίσθητο αυτόν τομέα 
την υγείας και συνδράμει στην επιτυχή 
αντιμετώπιση κάθε σχετικού προβλή-
ματος.  

Μετά τη δραματική μείωση των συντά-

ξιμων αποδοχών των συναδέλφων μας 
λόγω των μνημονιακών κρατήσεων και 
της μείωσης ή κατάργησης των επικουρι-
κών παροχών, είναι αδύνατη η εξυπηρέ-
τηση των δανείων που πήραν τα μέλη 
μας όταν το σύνολο των συντάξιμων απο-
δοχών τους επαρκούσε για την αποπλη-
ρωμή των δόσεων.  Η βίαια αιφνιδιαστική 
και απρόβλεπτη αλλαγή της οικονομικής 
κατάστασης των συναδέλφων μας (Άρ-
θρο: 388 του Α.Κ.) αιτιολογεί πλήρως την 
απαίτησή μας για αντίστοιχη περικοπή 
των πάσης φύσεως δανείων μας.

Βασική προϋπόθεση για την αίσια έκ-
βαση κάθε διεκδικητικού αγώνα ήταν και 
είναι η αρραγής ενότητα του κλάδου 
μας. Κάθε διασπαστική ενέργεια αποδυ-
ναμώνει την εμβέλεια παρέμβασης της 
ΟΣΤΟΕ υπέρ των δικαιωμάτων των συνα-
δέλφων μας. Συνεπώς στους Συλλόγους, 
που δεν συμμετέχουν στα όργανα διοίκη-
σης της Ομοσπονδίας μας (Γ.Σ., Δ.Σ., Ε.Ε.) 
επειδή δεν είναι ταμιακά ενήμεροι, υπεν-
θυμίζουμε ότι κανένας δεν περισσεύει, ότι 
η μοναχική πορεία είναι αδιέξοδη και ότι   
σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το «η ισχύς εν 
τη ενώσει» δεν αποτελεί πλέον ευχή αλλά 
αναγκαιότητα.       
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Αρνούμαστε να αποδεχθούμε τη φτωχοποίηση μας


ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
Για να επαναφέρουμε στη μνήμη μας 
τη συγκρότηση, τη φυσιογνωμία και 
τις εν γένει δράσεις της Ομοσπονδί-
ας μας, παραθέτουμε το παρακάτω 
συνοπτικό ιστορικό:
Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ Μια ομάδα συνταξι-
ούχων συναδέλφων μας από διάφορες 
τράπεζες, που αποτελείτο από τους 
Μελισσαρόπουλο, Τσαλίκη, Αναστα-
σιάδη, Γαλάνη και Φοίφα, ανέλαβε την 
πρωτοβουλία να προχωρήσει στη σύ-
σταση Ομοσπονδίας, στην οποίαν θα 
εντάσσονταν τόσο οι ήδη υφιστάμενοι 
σύλλογοι τραπεζικών συνταξιούχων 
όσο και εκείνοι που θα συσταθούν μελ-
λοντικά. Ακολούθησαν οι παρακάτω 
ενέργειες:                                                                                  
�Την 1 Μαΐου του 1963 συντάχθηκε 

το πρώτο καταστατικό, το οποίο και 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 19064 / 
22.10.1963 απόφαση του Πρωτοδικεί-
ου Αθηνών,
�Η σύσταση της νέας αυτής οργάνω-

σης, με την επωνυμία «Ομοσπονδία 
Συνταξιούχων Τραπεζιτικών Υπαλ-
λήλων», έγινε σύμφωνα με το άρθρο 
43 του ν. 281/1914 «Περί Σωματείων»,
�Η προσωρινή Διοίκηση της Ομο-

σπονδίας συγκροτήθηκε από τους 
παραπάνω πέντε (5) συναδέλφους, 
οι οποίοι και συγκάλεσαν την πρώτη 
Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) της ορ-
γάνωσης,
�Ακολούθησε η εκλογή του πρώτου 

πρόεδρου της Ομοσπονδίας μας, του 
συναδέλφου Μελισσαρόπουλου, ο 
οποίος ήταν μέλος του Συλλόγου Συ-
νταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Δεν είναι απολύτως 
εξακριβωμένο το πόσοι και ποιοί πρόε-
δροι ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια, 
ούτε τα προβλήματα, που αυτοί κλήθη-
καν να αντιμετωπίσουν. Σχετικά σημει-
ώνεται, πάντως, ότι την εποχή εκείνη 
ο τρόπος υπολογισμού του ύψους των 
συντάξεων και των επικουρικών παρο-

χών ήταν σταθερός και εκ των προτέ-
ρων γνωστός. Υπολογίζονταν, δηλαδή, 
με βάση τον τελευταίο μηνιαίο μισθό 
και τα χρόνια υπηρεσίας. 
Για το λόγο αυτό, η διεκδικητική δρά-
ση ήταν σχετικά περιορισμένη και είχε 
κοινωνικό και πολιτιστικό κατά βάση 
προσανατολισμό (σύσφιξη των σχέ-
σεων μεταξύ των συναδέλφων και των 
Συλλόγων).  
Παράλληλα εντοπίσθηκαν τα εξής αξι-
ομνημόνευτα:
�Προς το τέλος της δεκαετίας του 1960 

και τη δεκαετία του 1970, καταγρά-
φεται ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
μας ο συνάδελφος Π. Σερέφογλου,
�Στη δεκαετία του 1980 και στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας μας ήταν ο συνάδελ-
φος Αγαμέμνων Τσουρέκης, πρόε-
δρος του Συλλόγου Συνταξιούχων της 
Αγροτικής Τράπεζας,
�Η πρώτη τροποποίηση του καταστατι-

κού της ομοσπονδίας μας πραγματο-
ποιήθηκε το 1994 και εγκρίθηκε στις 
6/12/1994. Με την τροποποίηση αυτή, 
μεταξύ άλλων αυξήθηκε ο αριθμός 
των μελών του Δ.Σ. από 9 μέλη σε 13 
και άλλαξε η επωνυμία  σε «Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.- 
Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τρα-
πεζικών Οργανώσεων Ελλάδος»,
�Από το 1995 μέχρι το 2014 Πρόεδρος 

της Ομοσπονδίας μας εκλέγονταν ο 
συνάδελφος Ιγνάτιος Πλιάκος, μέλος 
του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής 
Τράπεζας,
�Η δεύτερη τροποποίηση του καταστα-

τικού της ΟΣΤΟΕ πραγματοποιήθηκε 
το 2006 και εγκρίθηκε στις 21/12/2006 
από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Στην 
τροποποίηση αυτή, μεταξύ άλλων, κα-
θιερώθηκε η εκλογή συνέδρων - αντι-
προσώπων για τριτοβάθμια συνδικαλι-
στική οργάνωση συνταξιούχων.
Από το 2014 μέχρι σήμερα, η συνδ. 
Ελένη Κλητοράκη-Πούλια από το 
Σύλλογο Συν/χων της Τράπεζας της 
Ελλάδος, εκλέγεται Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας μας.      
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΝΕΩΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προκειμένου οι 
αναγνώστες του ενημερωτικού αυτού 
σημειώματος να έχουν μια όσο το δυ-
νατόν πιο πλήρη εικόνα για την ΟΣΤΟΕ, 
κρίθηκε αναγκαίο και σκόπιμο να πα-
ρατεθούν ορισμένα επί πλέον στοιχεία, 
όπως τα παρακάτω:
�Στην Ομοσπονδία μας εντάχθηκα  

δύο (2) ακόμα σύλλογοι συνταξιού-

χων και, συνεπώς, ο συνολικός αριθ-
μός των πρωτοβάθμιων οργανώσε-
ων, που συμμετέχουν στην Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. 
με την ιδιότητα του τακτικού μέλους, 
ανήλθε σε δεκατρία (13). Σήμερα η 
Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί το σύ-
νολο των συνταξιούχων του χρηματο-
πιστωτικού τομέα της χώρας μας, που 
υπερβαίνουν τους 50.000.
�Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της 

Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. αποτελείται από 13 τα-
κτικά μέλη, που εκλέγονται για τρία 
χρόνια από τη Γενική Συνέλευση (Συ-
νέδριο). Στις τακτικές μηνιαίες συ-
νεδριάσεις του Δ.Σ. καλούνται και 
συμμετέχουν και οι πρόεδροι ή οι 
αναπληρωτές τους (με δικαίωμα λό-
γου) προερχόμενοι από τους  Συλ-
λόγους, που δεν έχουν εκλέξει μέλη 
τους στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας.  
Με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται: α) 
η άμεση επαφή όλων των συλλόγων 
μελών της Ομοσπονδίας μας με τη δι-
οίκησή της, β) η διάχυση όλων των δι-
αθέσιμων πληροφοριών, γ) η γνωστο-
ποίηση των αποφάσεων και των ενερ-
γειών και δ) η ενεργή συμμετοχή και η 
εν γένει αμφίδρομη πληροφόρηση.
�Η Ομοσπονδία μας στεγαζόταν για 

πολλά χρόνια σε ένα μικρό γραφείο, 
που της είχε παραχωρήσει ο Σύλ-
λογος Συνταξιούχων της Αγροτικής 
Τράπεζας στην οδό Αμερικής 6 στον 
6ο όροφο. Η σημαντική αυτή συνα-
δελφική φιλοξενία σε συνδυασμό με 
την εν γένει σώφρονα οικονομική δι-
αχείριση,  δημιούργησαν ένα αξιοση-
μείωτο αποθεματικό κεφάλαιο, με το 
οποίο έγινε δυνατή η αγορά, το 2010, 
των νέων γραφείων της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., η 
αναδιαμόρφωση των χώρων τους και 
η μετεγκατάστασή της σ’ αυτά (οδός 
Πανεπιστημίου 34 και Ιπποκράτους 1, 
στον 2ο όροφο).
�Η εν γένει αυτόνομη λειτουργία της 

Ομοσπονδίας μας, αλλά και η ίδια η 
ύπαρξή της, βασίστηκαν στην οικονο-
μική της αυτοτέλεια, η οποία εξασφα-
λίζεται μέχρι σήμερα από τις τακτικές 
ετήσιες συνδρομές των Συλλόγων-με-
λών της, το ύψος των οποίων είναι ανά-
λογο του αριθμού των εγγεγραμμένων 
μελών τους (φυσικά πρόσωπα).
�Αρχικά, η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ήταν μέλος της Γ.

Σ.Ε.Ε. Όμως, οι αντιπρόσωποί της στα 
συνέδρια της Συνομοσπονδίας δεν εί-
χαν δικαίωμα ψήφου. Το γεγονός αυτό 
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οδήγησε την Ομοσπονδία μας σε ανα-
ζήτηση άλλης μορφής συμμετοχής 
και έκφρασης σε τριτοβάθμιο επίπε-
δο. Για το σκοπό αυτό, πρωτοστάτησε 
στη δημιουργία μιας τριτοβάθμιας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης συνταξι-
ούχων (την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.).
�Τα τελευταία χρόνια, λόγω των σκλη-

ρών και άδικων καταιγιστικών «μέ-
τρων», που εφάρμοσαν οι κυβερνώ-
σες μαριονέττες της τρόικα εναντίον 
των κατοχυρωμένων ασφαλιστικών 
μας δικαιωμάτων, η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. προε-
τοίμασε, οργάνωσε και ανέπτυξε τους 
διεκδικητικούς της αγώνες προς κάθε 
δυνατή κατεύθυνση (συνδικαλιστική, 
δικαστική, πολιτική, κοινωνική, διεθνή 
κ.τ.λ.). Και συγκεκριμένα: 

α) Πραγματοποίησε σημαντικό αριθμό 
ενημερωτικών συγκεντρώσεων στην 
Αθήνα και σε αρκετές πόλεις της  περι-
φέρειας στις οποίες προσήλθαν πολλοί 
συνάδελφοι  εκδηλώνοντας με τον τρό-
πο αυτό το ενδιαφέρον τους για τις τρέ-
χουσες εξελίξεις, που ξεθεμελιώνουν 
ολόκληρο το πλαίσιο των θεσμοθετη-
μένων ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.          
β) Για τη δυναμική διεκδίκηση των 
αιτημάτων μας, πραγματοποίησε στην 
Αθήνα περιορισμένο (λόγω δυσκολιών 
στο συντονισμό των Συλλόγων-μελών 
της) αριθμό πορειών και διαδηλώσεων. 
Πάντως, αξιοσημείωτη ήταν η συγκέ-
ντρωση και η πορεία προς το Υπουργείο 
Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στις 
28/4/2010, καλύφθηκε τηλεοπτικά από 
τη γαλλόφωνη ελβετική τηλεόραση 
και αναμεταδόθηκε στις 3/5/2010 από 
το παγκόσμιο κανάλι της γαλλοφωνίας 
«TV5» με αποδέκτες 180.000.000 τηλε-
θεατές. Παράλληλα, η Ομοσπονδία μας 
συμμετείχε σε όλες σχεδόν τις συγκε-
ντρώσεις και τις διαδηλώσεις, που οργα-
νώθηκαν είτε από τους Συλλόγους-μέλη 
της είτε από ευρύτερες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις συνταξιούχων.
γ) Πραγματοποίησε σειρά προσφυγών 
στη δικαιοσύνη, αφενός μεν για να κρι-
θούν αντισυνταγματικοί οι αντισυντα-
ξιουχικοί νόμοι, αφετέρου δε για να κρι-
θεί παράνομη η εφαρμογή τους.
δ) Πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό πα-
ρεμβάσεων υπέρ των Συλλόγων-με-
λών της κατά την εκδίκαση προσφυ-
γών τους στη δικαιοσύνη για διεκδική-
σεις, που αφορούσαν τους συναδέλ-

φους-μέλη τους.
ε) Επεδίωξε και υλοποίησε σημαντικό 
αριθμό επαφών με τους καθ’ ύλην αρ-
μόδιους Υπουργούς, Γενικούς Γραμμα-
τείς και Διευθυντές (εργασίας, οικονομι-
κών, υγείας κ.τ.λ.), με τα πολιτικά κόμμα-
τα, με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
και με τους επικεφαλής Ασφαλιστικών 
Ταμείων και άλλων φορέων με στόχο 
την παρουσίαση και την επίλυση των 
προβλημάτων του κλάδου μας.
�Η Ομοσπονδία μας, με την πολυσήμα-

ντη και πολυεπίπεδη δραστηριότητα 
που έχει αναπτύξει, βελτίωσε την εν 
γένει εικόνα της και πέτυχε την ανα-
γνώρισή της ως του μοναδικού θε-
σμικού δευτεροβάθμιου συνομιλητή 
και διαπραγματευτή από κυ-
βέρνηση, κόμματα, διοικη-
τές τραπεζών, προέδρους 
ασφαλιστικών οργανισμών 
και διεθνείς συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις. 
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ  
Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.  (Για τις Διεθνείς Δρα-
στηριότητες της ΟΣΤΟΕ εκδόθηκε 
τον Μάιο του 2011 σχετικό πόνημα) 
Η έξοδος της Ομοσπονδίας μας στα 
διεθνή συνταξιουχικά συνδικαλιστικά 
δρώμενα ξεκίνησε, κατά πάσα πιθα-
νότητα, το 1971 με τη συμμετοχή της 
στην ίδρυση της Διεθνούς Ομοσπον-
δίας Γήρατος (International Federation 
on Ageing – I.F.A.). 
Ακολούθησαν και άλλες συμμετοχές 
της Ομοσπονδίας μας σε αντίστοιχες 
διεθνείς διοργανώσεις, όπως ήταν το 
Παγκόσμιο Συνέδριο Γήρατος στη Βιέν-
νη το 1982 και το Συνέδριο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης Ηλικιωμένων (Eurolink 
Age) στην Αθήνα το 1988.
Στις 30 & 31 Μαρτίου του 1992 πραγ-
ματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο η 
συνεδρίαση του «Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου των Ηλικιωμένων», στο 
οποίο συμμετείχαν συνταξιούχοι από 
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο τότε 
πρόεδρος της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., αείμνηστος 
Αγαμέμνων Τσουρέκης, ο συνδ. Ιγνάτι-
ος Πλιάκος, η συνδ. Ελένη Σπανού και ο 
κ. Βασίλης Πριόβολος. 
Το σημαντικότερο από τα πορίσματα 
και ψηφίσματα της διοργάνωσης αυ-
τής ήταν ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των 
Ηλικιωμένων. Ο χάρτης αυτός των 

δικαιωμάτων των Ευρωπαίων συνταξι-
ούχων επιδόθηκε στα ευρωπαϊκά θε-
σμικά όργανα (Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή κλπ).
Από την 1η Ιανουαρίου του 2005 μέχρι 
σήμερα, η Ομοσπονδία μας είναι τακτι-
κό μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπον-
δίας Συνταξιούχων και Ηλικιωμένων 
(Fédération Européenne des Retraités 
et des Personnes Âgées – F.E.R.P.A.). 
Η F.E.R.P.A. εδρεύει στις Βρυξέλλες, έχει 
10.000.000 ενεργά μέλη και εκπροσω-
πεί τους 100.000.000 συνταξιούχους 
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. εκπροσωπήθηκε 
στις συνεδριάσεις των οργά-

νων της F.E.R.P.A. από τον 
εξουσιοδοτημένο για τις 
Διεθνείς Σχέσεις της Ομο-

σπονδίας μας – πρώην Ανα-
πληρωτή Γενικό Γραμματέα – 

συνδ. Ιωάννη Μυλωνά. Ειδικότερα, 
εκπροσωπηθήκαμε σε δύο Συνέδριά 
της (2 συμμετοχές), στις τακτικές εξα-
μηνιαίες συνεδριάσεις της ολομέλειας 
της Εκτελεστικής Επιτροπής (18 συμμε-
τοχές), σε επιτροπές, διεθνείς διοργα-
νώσεις, συνέδρια, σεμινάρια κ.τ.λ. (14 
συμμετοχές).  Η ανάπτυξη των παραπά-
νω διεθνών δραστηριοτήτων από την 
Ομοσπονδίας μας είχε ως αποτέλεσμα 
την θετική αποδοχή, εκτίμηση και ανα-
γνώρισή της και σε διεθνές επίπεδο. Για 
τον λόγο αυτόν:      
α) Υπήρξαν πολλές προσκλήσεις συμ-
μετοχής σε διάφορες ευρωπαϊκές διορ-
γανώσεις.
β) Η F.E.R.P.A., μετά από εισήγηση 
της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., έστειλε, τον Ιούνιο του 
2013, ακόμα ένα (το τέταρτο κατά σει-
ρά) έντονο διάβημα – ψήφισμα στην 
ελληνική κυβέρνηση για τις μειώσεις 
των συντάξεων στη χώρα μας και για 
όλες τις επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης στον κλάδο μας.   
γ) Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου Martin Schulz, όταν ήλθε 
στην Ελλάδα (28 Φεβρουαρίου 2012), 
κάλεσε την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. και συζήτησε 
μαζί μας τα προβλήματα, που αντιμε-
τωπίζουν οι Έλληνες συνταξιούχοι εξαι-
τίας της επιβολής των μνημονίων (Βλ. 
δελτίο τύπου Νο 2/2012),




Τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα, δεν τα διαπραγματευόμαστε
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ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΣΤΟΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ, ΜΑΧΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ – ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΜΩΣ 
ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ, ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ – ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΟΥΝ – ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ

δ) Αντιπροσωπεία από το Ενωμένο Βασί-
λειο (U.K.) αποτελούμενη από βουλευτές 
του εργατικού κόμματος, δημοτικούς 
συμβούλους της πόλης του Λονδίνου, 
συνδικαλιστές οργανώσεων εργαζο-
μένων και συνταξιούχων (μεταξύ των 
οποίων και η κα Dot Gibson, Γεν. Γραμ-
ματέας μεγάλης ομοσπονδίας Βρετανών 
συνταξιούχων και μέλος της F.E.R.P.A.), 
συναντήθηκε στις 19 Μαρτίου 2012 στα 
γραφεία της Ομοσπονδίας μας με τον 
πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ., προκειμένου 
να ενημερωθεί για τις μειώσεις στις συ-
ντάξεις μας, τη δραματική υποβάθμιση 
του επιπέδου διαβίωσης και τη διάλυση 
του κοινωνικού ιστού στη χώρα μας. Η 
αντιπροσωπεία εξέφρασε την αλληλεγ-
γύη και τη συμπαράστασή της στους 
σκληρά δοκιμαζόμενους Έλληνες συντα-
ξιούχους, δεσμεύτηκε να προωθήσει στη 
χώρα της και στα Ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα τα αιτήματά μας και τόνισαν την 
ανάγκη για κοινούς αγώνες σε όλη την 
Ευρώπη (Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου). 
ε) Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου Martin Schulz ξαναεπισκέ-
φθηκε την Ελλάδα στις 18 Μαΐου 2012 
και ζήτησε να συναντήσει και πάλι την 
Ομοσπονδία μας για περαιτέρω, ευρύ-
τερη και επίκαιρη ανταλλαγή απόψεων 
πάνω στα οξύτατα προβλήματα, που 
αντιμετωπίζουν οι Έλληνες συνταξιού-
χοι από τις συνέπειες της εφαρμογής 
των κατοχικών μνημονίων. Ο Martin 
Schulz αναγνώρισε τα δίκαια αιτήματά 
μας, δεσμεύτηκε να μεταφέρει τις θέσεις 
μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πα-
ρέλαβε σχετικό υπόμνημα, που του πα-
ραδώσαμε στο τέλος της συνάντησης.
στ) Στις 27-28/6/2013 πραγματοποι-
ήθηκε στην Αθήνα, με πολύ μεγάλη 
επιτυχία, το Πανευρωπαϊκό Πανσυ-
νταξιουχικό Συνέδριο της F.E.R.P.A., 
μετά από επίμονες εισηγήσεις, επαφές 
και προσπάθειες του μέλους της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της F.E.R.P.A., πρώ-
ην Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της 
Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., εκπροσώπου της Πρωτοβου-
λίας Συν/χων ΕΤΕ και πρώην προέδρου 
του Συνδέσμου Προστασίας Ασφαλι-
στικών Δικαιωμάτων, συναδέλφου μας 
Ιωάννη Μυλωνά (ανατρέψαμε την επι-
λογή της πρωτεύουσας της Κροατίας 

ZAGREB). Η πρωτοποριακή αυτή συν-
διοργάνωση (FERPA-ΟΣΤΟΕ) είχε πολύ 
μεγάλη συμβολική και ουσιαστική 
σημασία, δεδομένου ότι μέσω αυτής 
εκφράστηκε έμπρακτα η συμπαρά-
σταση και η αλληλεγγύη των εκπρο-
σώπων των 100.000.000 Ευρωπαίων 
Συνταξιούχων στους σκληρά δοκιμα-
ζόμενους και ήδη νεόπτωχους Έλ-
ληνες συναδέλφους τους, από την πιο 
άγρια και ανάλγητη λιτότητα, που τους 
επιβάλλουν τα κατοχικά μνημόνια της 
τρόϊκα, που εκπροσωπεί τα αδηφάγα 
συμφέροντα των μονοπωλίων και των 
τραπεζών. Παράλληλα, η Αθήνα έγινε 
το κέντρο ευρύτατης ανταλλαγής 
απόψεων, διαβούλευσης και χάρα-
ξης στρατηγικής για τα προβλήματα, 
που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι Συ-
νταξιούχοι, και για τις περαιτέρω αγω-
νιστικές δραστηριότητες σε όλες τις 
χώρες-μέλη της Ε.Ε. Ενδιαφέρουσες 
ήταν και οι αναφορές, που έγιναν στο 
στρογγυλό τραπέζι για τους αγώνες, τις 
εμπειρίες και τις σημαντικότερες από 
τις πρωτοβουλίες, που αναπτύχτηκαν 
κατά τη διάρκεια των 20 χρόνων της 
FERPA, των 40 της CES και των 50 της 
ΟΣΤΟΕ. Στα κείμενα των αποφάσεων 
περιλαμβάνονται η «Πρωτοβουλία για 
τα Δικαιώματα των Ευρωπαίων Πολι-
τών Π.Ε.Π.», η Πολιτική Διακήρυξη της 
FERPA και η Διακήρυξη – Ψήφισμα 
του Συνεδρίου για την οδυνηρή πραγ-
ματικότητα της εξαθλίωσης και της 
απελπισίας, που βιώνουν οι συνταξι-
ούχοι στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η 
διακήρυξη για τους Έλληνες συνταξι-
ούχους συντάχθηκε σε συνεργασία με 
τον εκπρόσωπό μας και απεστάλη στα 
γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατί-
ας, του Πρωθυπουργού και των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας. 
(Τον Αύγουστο του 2014 εκδόθηκαν 
τα πλήρη πρακτικά του Συνεδρίου).
ζ) Στις 26/11/2015 η Γεν. Γραμματέας της 
FERPA CARLA CANTONE, με τους συ-
νεργάτες της, πραγματοποίησε επίσκε-
ψη εργασίας στα γραφεία της ΟΣΤΟΕ για 
ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών. 
Η Ομοσπονδία μας κατέθεσε 5 προτά-
σεις και ζήτησε την ενεργό συμπαρά-
σταση της FERPA στην αντιμετώπιση 

την προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος μας.   
η) Στο 35ο Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ 
(3/6/2016) ο ST. LANTINI εκπρόσωπος 
πολυμελούς αντιπροσωπείας της με-
γαλύτερης οργάνωσης συνταξιούχων 
(της Ιταλικής CGIL-SPI) στον χαιρετισμό 
του δήλωσε τη συμπαράστασή του 
στους αγώνες μας και στη συνέχεια συ-
νάντησε εκπρόσωπους της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στους οποίους κατέ-
θεσε σχετικό υπόμνημα,    
θ) Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. εκπροσωπήθηκε στις 
συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της FERPA από τα μέλη του Δ.Σ. 
της Ομοσπονδίας μας συναδέλφους Ν. 
Καραγεωργόπουλο και Ι. Καλογιαννί-
δη. Στο δε 8ο Συνέδριο της FERPA που 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 
16-17/10/2018 η ΟΣΤΟΕ εκπροσωπή-
θηκε από τον Γραμματέα Διεθνών Σχέ-
σεων συνδ. Ν. Καραγεωργόπουλο.  
Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ  Η Ομο-
σπονδία μας, για να ανταποκριθεί στις 
σημερινές πολύ δύσκολες συνθήκες 
και για να αντιμετωπίσει τα καυτά προ-
βλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο 
μας, προσπαθεί να αναβαθμίσει τις 
οργανωτικές και λειτουργικές της δο-
μές και να εγκαινιάσει νέους τρόπους 
επικοινωνίας με τα μέλη της και με άλ-
λες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Προς 
αυτήν την κατεύθυνση: α) Δημιούρ-
γησε ιστοσελίδα με ενδιαφέρουσα και 
επίκαιρη ενημερωτική ύλη, β) Συντο-
νίζει αποφασιστικά τις ενέργειες των 
13 Συλλόγων-μελών της, γ) Επιδιώκει 
τη συνεργασία με άλλες ομοσπονδίες 
συνταξιούχων, προκειμένου να αντιμε-
τωπίσει τις συνθήκες εξαθλίωσης, που 
βιώνουν αναίτια οι συνταξιούχοι τρα-
πεζικοί από τα συνεχή άδικα, εξευτελι-
στικά, ισοπεδωτικά και αντισυνταξιου-
χικά «μέτρα», δ) Επιδιώκει να αναβαθ-
μίζει τη συμμετοχή της σε συμβούλια 
και επιτροπές διαφόρων φορέων (ΕΤΑΤ, 
ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΟΠΥΥ κ.τ.λ.) για την καλύ-
τερη εκπροσώπηση των συναδέλφων 
μας, αλλά και για την υπεράσπιση με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο των συμ-
φερόντων μας, και ε) προσπαθεί να 
αναβαθμίσει τη διεθνή παρουσία της 
με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.




